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LOKALNE KRYTERIA WYBORU
CEL GŁÓWNY: 3
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru
CEL SZCZEGÓŁOWY: 3.1
Lp. Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji:
1. Gotowość wnioskodawcy do 

realizacji operacji
Preferuje się wnioskodawców, którzy złożyli komplet 
wymaganych dokumentów, określonych przez RLGD.

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się:

1. W przypadku operacji o charakterze remontowo-
budowlanym, załączenie do wniosku o dofinansowanie 
poniższych dokumentów:

- kosztorys inwestorski oraz ostateczna decyzja o 
pozwoleniu na  budowę
lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz
z załącznikami, w tym rysunkami technicznymi (jeśli 
dotyczy) z potwierdzeniem właściwego organu, że nie 
wniósł sprzeciwu lub oświadczenie Wnioskodawcy, że w 
terminie 30 dni właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

2. W przypadku innych operacji, załączenie do wniosku o 
dofinansowanie poniższych dokumentów:
- min. 3 porównywalne oferty na poszczególne koszty 
zawarte we wniosku o dofinansowanie
Przedstawione oferty cenowe powinny zawierać takie 
elementy jak:

 wskazanie sprzedawcy/usługodawcy;
 przedmiot zakupu/usługi;
 min. 3 podstawowe parametry techniczne 

sprzętu/charakterystykę usługi;

10 pkt-operacja przygotowana do realizacji

0 pkt-operacja nieprzygotowana do realizacji

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
10 pkt

Wniosek o dofinansowanie i 
załączniki do wniosku zgodnie z
opisem kryterium
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 cenę netto oraz brutto, stawkę lub kwotę podatku 
VAT.

W przypadku gdy operacja dotyczy zarówno robót 
remontowo budowlanych jak i innych działań np. zakup 
usług, produktów, urządzeń, Wnioskodawca ma obowiązek 
załączenia dokumentów wskazanych w punkcie 1 i 2. 

Planowane do wykonania prace muszą być związane z 
budynkiem/obiektem budowlanym, w którym 
Wnioskodawca prowadzi bądź zamierza prowadzić 
działalność gospodarczą.
W przypadku, gdy na rynku istnieje tylko jeden potencjalny 
wykonawca danego zamówienia, wnioskodawca może 
przedstawić jedną ofertę oraz oświadczenie, że na rynku nie
ma więcej potencjalnych wykonawców danego zamówienia.

 W przypadku nie dołączenia przez Wnioskodawcę któregoś 
z w/w dokumentów (w przypadku gdy dotyczą 
Wnioskodawcy), operacja nie będzie traktowana przez LGR
jako przygotowana do realizacji.

2. Racjonalność budżetu operacji Założenia operacji są prawidłowe jeżeli charakteryzują się
spójnością i/lub proporcjonalność działań  do kosztów oraz
prowadzą  do  osiągnięcia  celu  operacji.  Racjonalność
budżetu  to  odpowiednie  ujęcie  i  uzasadnienie  kosztów w
opisie  operacji,  zestawieniu  rzeczowo-finansowym  oraz
załącznikach do wniosku, co pomaga przy ocenie operacji
jak i ich późniejszej realizacji.

Racjonalność i efektywność planowanych kosztów
0-  4 pkt. 

Punkty  z  każdego  poniższego  kryterium  sumują
się. 

2 pkt -Wnioskodawca wiarygodnie 
udokumentował wysokość planowanych kosztów 
(koszty są ujęte w planach, projektach, ofertach 
itp.)

2 pkt -Wnioskodawca wyjaśnił zasadność 
wszystkich wydatków (opis zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym) ponoszonych 

Wniosek o dofinansowanie wraz
z załącznikami



3

w ramach operacji 

0 pkt -Zaplanowane koszty nie posłużą do 
realizacji działań oraz osiągnięcia celu głównego 
operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione we 
wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
4 pkt

3. Siedziba i miejsce działania 
wnioskodawcy

Intencją  wnioskodawcy  jest  wspieranie  lokalnych
podmiotów/osób  podejmujących  działalność  gospodarczą,
znających specyfikę i potencjał obszaru. Preferowane będą
operacje  realizowane  przez  wnioskodawców  mających
siedzibę/zamieszkujących  na  obszarze  działania  RLGD  i
jednocześnie  koncentrujących  tam  swoją  obecną  lub
przyszłą działalność.

W  przypadku,  gdy  wnioskodawcą  jest  osoba  fizyczna
należy  podać  adres  zamieszkania,  tj.  adres,  pod  którym
wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres
ten powinien być zgodny z adresem zameldowania na pobyt
stały lub czasowy. Adres należy wpisać zgodnie z adresem
wskazanym  w  dowodzie  osobistym  lub  adresem
zameldowania na pobyt stały lub czasowy,  wskazanym w
Zaświadczeniu  z  ewidencji  ludności  (…)  wskazujące
miejsce  zamieszkania,  w przypadku,  gdy dowód osobisty
został  wydany  na  podstawie  przepisów  rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w
sprawie  wzoru  dowodu  osobistego  oraz  sposobu  i  trybu
postępowania  w  sprawach  wydawania  dowodów
osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
(Dz.U. poz. 212), zgodnie z którym, w treści dowodu brak
jest adresu zameldowania lub gdy jest on różny od miejsca
zameldowania na pobyt stały.

5 pkt-  Wnioskodawca przez minimum 3 lata przed
dniem złożenia wniosku był mieszkańcem obszaru 
objętego LSR/ miał siedzibę/oddział na obszarze 
objętym LSR

0 pkt - Wnioskodawca nie jest mieszkańcem 
obszaru objętego LSR/ nie ma siedziby/oddziału 
na obszarze objętym LSR

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 

5 pkt

Wniosek o dofinansowanie oraz 
- KRS/CEiDG (rozwój 
działalności gospodarczej)

lub

- dowód osobisty lub 
Zaświadczenie z ewidencji 
ludności (…) wskazujące 
miejsce zamieszkania 
(podejmowanie działalności 
gospodarczej)

WAŻNOŚĆ dokumentu: 3 m-ce

4. Innowacyjność Preferuje  się  operacji  o  charakterze  innowacyjnym  w
odniesieniu do obszaru LSR. Innowacja rozumiana jest jako
dostarczenie  nowej  usługi  lub produktu i/lub  nowatorskie
wykorzystanie  lokalnych  zasobów  i  surowców  i/lub
wykorzystanie  technologii  w  procesie

1 pkt – innowacyjność produktowa/usługowa na 
obszarze LSR

1 pkt – innowacyjność procesowa na obszarze LSR

Wniosek o dofinansowanie oraz 
karta opisu operacji
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produkcji/świadczenia usługi i/lub rozwój nowych rynków
zbytu  dotychczas  nie  znanych/stosowanych  na  obszarze
LSR  i/lub  zaspokojenie  potrzeb,  które  były  pomijane  w
dotychczasowych  działaniach,  rozwój  nowych  funkcji
obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w
rozwój itp.

Definiuje się 2 rodzaje innowacji:

1.  Innowacja  produktowa/usługowa –  dotyczy
produktów/usług nowych lub udoskonalanych.

Nowy  produkt/usługa  na  obszarze  LSR to
produkt/usługa, który swoimi cechami lub przeznaczeniem
znacząco różni się od produktów dotychczas wytwarzanych
lub oferowanych przez przedsiębiorstwo.

Różnice mogą występować w:

a/  cechach  nowego produktu/usługi-  produkt/usługa  może
być taki  sam jak wcześniej  oferowane produkty ale  musi
różnić się znacząco cechami fizycznymi lub parametrami.
Np. firma produkująca aparaty fotograficzne na klisze teraz
będzie oferować aparaty cyfrowe. 

b/  przeznaczeniu  nowego  produktu/usługi  -  nowy
produkt/usługa  może mieć inne przeznaczenie i ma wpływ
na  rozszerzenie  oferty  przedsiębiorstwa.  Np.
Przedsiębiorstwo produkujące wafelki wprowadza teraz do
produkcji  wafelki  bezcukrowe  przeznaczone  dla
diabetyków. 

Udoskonalony produkt/usługa   - to produkt/usługa, które
zostały  zmodyfikowane  w  celu  zwiększenia  kręgu
odbiorców,  dostosowania  do  nowych  wymogów  rynku,
zwiększenia sprzedaży.

Innowacja  musi  objąć  znaczące  ulepszenie  parametrów
technicznych, komponentów, materiałów, funkcjonalności.

Przykłady innowacji produktowej/usługowej:

-  zastosowanie  w  butach  do  biegania  materiały  Gore-tex
(produkt);

0 pkt- operacja nie skutkuje wprowadzeniem 
innowacyjności na obszarze LSR

Punkty z każdego kryterium sumują się. 

Maksymalna suma uzyskanych punktów:

2 pkt
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-  zastosowanie w telefonie aparatu fotograficznego-  nowa
funkcjonalność (produkt);

-  margaryna,  która  zmniejsza  ilość  cholesterolu  we  krwi
(produkt);

- wprowadzenie możliwości opłat internetowych (usługa);

- możliwość filetowania ryby przy jej zakupie (usługa);

- możliwość rezerwacji wizyty u lekarza on-line (usługa).

2.     Innowacja  procesowa  (technologiczna)   –  zmiana  w
stosowanych  w  przedsiębiorstwie  metodach  wytwarzania
produktów/świadczenia  usług  a  także  w  sposobach
docierania  do  odbiorców.  Można  dokonywać  zmiany  w
urządzeniach lub lub procesie ich wytwarzania (usług lub
produktów).  Celem  jest  zwiększenie  efektywności
produkcji/świadczenia usług.

Przykłady innowacji procesowej:

-  zakup  maszyny,  dzięki  której  jest  mniejsze  zużycie
czekolady  do  oblewania  ciastek  (  w  miejsce  poprzedniej
maszyny),  udoskonalamy  proces  produkcji  tych  samych
ciastek z  oszczędnością materiały;

-  wprowadzenie  kodów  kreskowych  (w  miejsce
wcześniejszych  oznaczeń),  udoskonalamy  oznaczenie
produktów w celu ich śledzenia w łańcuchu dostaw;

-  zakup  maszyny  do  filetowania  karpia  (w  miejsce
filetowania  ręcznego),  udoskonalamy  proces  filetowania,
oszczędzając czas.

- wprowadzenie opakowań świątecznych na słodyczach 

Punkcja  w  niniejszym  kryterium  jest  przyznawana  na
podstawie subiektywnej oceny członka Rady.

5. Charakter nowej/rozwijanej 
działalności

1. Turystyka, kultura i rekreacja

Operacje przyczyniające się do rozwoju turystyki, kultury i
rekreacji  to  operacje  związane  z  tworzeniem  lub
rozwijaniem:

25 pkt –Turystyka i rekreacja

25 pkt – Tworzenie/rozwój łańcucha dostaw 

Wniosek o dofinansowanie oraz 
karta opisu operacji
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- obiektów/miejsc noclegowych

- obiektów gastronomicznych

- obiektów kulturalnych

-  ofert  związanych  z  turystyką  rekreacyjną  na  świeżym
powietrzu  (np.  nordic  walking,  rowery,  sporty  wodne,
wędkarstwo)

Kody PKD kwalifikujące się na ten charakter działalności:

1. SEKCJA A: 55.1; 55.2; 55.3
2. SEKCJA I: 56.1; 56.2; 56.3
3. SEKCJA R: 91.02; 91.04; 93.1; 93.2
4. SEKCJA N: 77.11.Z, 77.21.Z

2.  Tworzenie/rozwój  łańcucha  dostaw,  który  obejmuje
działalność  związaną  z produkcją lub przetwarzaniem lub
obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury  

Kody PKD kwalifikują się na ten charakter działalności:

1. SEKCJA 1: 03.12; 03.22
2. SEKCJA C: 10.2; 10.91; 10.85
3. SEKCJA G: 47.23; 46.38

Charakter  działalności  musi  być  uwiarygodniony  we
wniosku  o  dofinansowanie  (zestawienie  rzeczowo-
finansowe)  -  100%  kosztów  dotyczy  pierwszego  i/lub
drugiego charakteru nowej/rozwijanej działalności.

Przy  czym  intensywność  wsparcia  musi  wynosić  co
najmniej  30%  kosztów  kwalifikowalnych  dla  każdego
ocenianego charakteru.

0 pkt- operacja nie dotyczy ani turystyki i rekreacji
ani łańcucha dostaw

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 

50 pkt

6. Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy/utrzymanych miejsc pracy 

Preferuje  się  operacje  generujące  nowe  miejsca
pracy/utrzymanie istniejących miejsc pracy.

Wskaźnik nowych miejsc pracy odnosi się do miejsc pracy
utworzonych  w  związku  z  realizacją  operacji  objętej

2 pkt – operacja zakłada utworzenie/utrzymanie co
najmniej 2 miejsc pracy 

3 pkt – operacja zakłada utworzenie/utrzymanie co
najmniej 3 miejsc pracy

4 pkt – operacja zakłada utworzenie/utrzymanie 
więcej niż 3 miejsca pracy

Wniosek o dofinansowanie oraz 
oświadczenie wnioskodawcy 
dotyczące miejsc pracy
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wnioskiem o dofinansowanie, podanych w przeliczeniu na
ekwiwalenty  pełnego  wymiaru  czasu  pracy  (EPC).  Jeden
EPC oznacza jeden osobo-rok.

Utworzenie  miejsca  pracy –  zatrudnienie  na  podstawie

umowy  o  pracę,  spółdzielczej  umowy  o  pracę,  umowy

zlecenia  lub  umowy  o  dzieło,  bezpośrednio  związane  

z realizowaną operacją, w  wymiarze co najmniej 20 godzin

tygodniowo.  Umowa  o  pracę  lub  spółdzielcza  umowa  o

pracę  może zostać  zawarta  na czas  określony,  jednak nie

krótszy niż 3 lata. Umowa zlecenie i umowa o dzieło muszą

zawierać  postanowienie,  że  umowa będzie  kontynuowana

co  najmniej  przez  3  lata.  Dopuszczalne  jest  zatrudnienie

polegające  na  wykonywaniu  prac  sezonowych,  pod

warunkiem, że jest to zatrudnienie powtarzalne w okresie co

najmniej 3 lat. Jako utworzenie miejsca pracy traktuje się

również  podjęcie  działalności  gospodarczej-

samozatrudnienie  (pod  warunkiem  prowadzenia  rejestru

czasu pracy) w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016  r. poz.

1829, z późn, zm.)

Utrzymanie miejsca pracy – utrzymanie  istniejącego co

najmniej przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających

dzień  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie,  zagrożonego

likwidacją miejsca pracy, które bez pomocy finansowej w

ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności

terytorialnej”, zawartego w Programie zostałoby utracone. 

0 pkt- operacja nie generuje/utrzymuje 1 nowe 
miejsce pracy

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 

 4 pkt

7. Doradztwo biura RLGD Preferuje się wnioskodawców korzystających z bezpłatnego 2 pkt- Wnioskodawca osobiście lub przez Karta doradztwa, rejestr 
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doradztwa/szkoleń/spotkań informacyjnych 
organizowanych przez Biuro RLGD w zakresie m.in. 
ogłaszanych konkursów, rodzajów operacji do 
dofinansowania, kosztów kwalifikowanych, zasad składania
wniosków, przygotowania wniosku o dofinansowanie.
Doradztwo polega na pracy z dokumentami: wnioskiem 
i/lub załącznikami dotyczącymi ogłoszonego naboru 
wniosków.

Za doradztwo  nie będzie uznawana konsultacja polegająca
na  udzieleniu  ogólnych informacji  o  programie,  zasadach
ubiegania  się  o  dofinansowanie  czy  przyporządkowaniu
pomysłu  do  konkretnych  zapisów  dokumentów
programowych. 

pełnomocnika korzystał  z doradztwa RLGD 
(wizyta w biurze) na etapie przygotowywania 
wniosku o dofinansowanie
2 pkt-Wnioskodawca osobiście lub pełnomocnik 
uczestniczył w min. 1 szkoleniu/spotkaniu 
informacyjnym organizowanym przez RLGD z 
zakresu wniosków o dofinansowanie
0 pkt- Wnioskodawca nie korzystał z żadnej z 
powyższym form informacji prowadzonych przez 
biuro RLGD na etapie opracowywania wniosku o 
dofinansowanie

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
4 pkt

doradztwa, listy obecności ze 
spotkań informacyjnych/szkoleń

8. Wysokość wkładu własnego 
wnioskodawcy

Preferuje się operacje w których wkład własny przekracza 
intensywność pomocy określoną dla danej operacji

1 pkt –wkład własny jest wyższy niż 53% kosztów 
kwalifikowanych
0 pkt –wkład własny jest równy 50% kosztów 
kwalifikowanych
Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
1 pkt

Wniosek o dofinansowanie

9. Wysokość wnioskowanej pomocy Preferuje się operacje o niższej wnioskowanej kwocie 
pomocy.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane w 
LSR na cel 3.1 preferuje się operacje, które zakładają 
mniejszy pułap wnioskowanej kwoty niż wskazany w 
Rozporządzeniu z dnia 9 września 2016 r.(300 000,00 zł 
dotacji).

20 pkt- kwota wnioskowana jest mniejsza lub 
równa 200 000,00
5 pkt- kwota wnioskowana powyżej 200 000,00 zł 
ale nie większa niż 250 000,00 zł
0 pkt – kwota wnioskowana powyżej 250 000,00 zł

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
20 pkt

Wniosek o 
dofinansowanie/Oświadczenie o
kwalifikowalności podatku VAT

10. Podmiot prowadzący działalność w 
sektorze rybactwa i akwakultury na 
terenie obszaru LSR

Preferuje się operacje złożone przez przedstawicieli sektora 
rybackiego z terenu LSR.

15 pkt –wnioskodawca na terenie LSR prowadzi 
działalność w sektorze rybactwa i/lub akwakultury 
przed dniem 31.12.2014 r. i na dzień składania 
wniosku prowadzi ją nadal

5 pkt- wnioskodawca na terenie LSR prowadził 
działalność w sektorze rybactwa i/lub akwakultury 

Dokumenty potwierdzające 
działalność w sektorze rybactwa
i akwakultury (Decyzja 
Powiatowego Lekarza 
Weterynarii i/lub RRW 22 i/lub 
RRW 23 oraz oświadczenie, że 
wnioskodawca nadal prowadzi 
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po dniu 31.12.2014 r. i na dzień składania wniosku
prowadzi ją nadal

0 pkt- wnioskodawca nie prowadził i na dzień 
składania wniosku o dofinansowanie nie prowadzi 
działalności w sektorze rybactwa i/lub akwakultury

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
15 pkt

działalność w sektorze rybactwa
i akwakultury

Minimalna liczba punktów: 60 pkt
Maksymalna liczba punktów: 115 pkt

Dokument zmieniony Uchwałą nr 2/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” z dnia 18.03.2019 r.; akceptacja Samorządu BSK.7161.8.1.5.2019 z dnia 22.03.2019 r.; 

Dokument zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2019. z dnia 21/03/2019. r.


